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   Zápis č. 3 z jednání  

Komise sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Ostrov,  

konané dne 16. 9. 2019  
 

Přítomni: Ing. Kateřina Šplíchalová, Mgr. Pavlína Zapletalová, Mgr. Jana Lidická, Ladislav 

Martínek, Mgr. Martin Filip, Bc. Daniela Tothová, Bc. at Bc. Jitka Bábalová DiS., Milan Kováč, 

Ladislav Jurek, Marie Rondevaldová, 

 

Asistent komise: Bc. Markéta Schmiedová  

 

Hosté: Bc. Jindřiška Mašatová 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni: Ing. Jitka Samáková, Mgr. Ivan Machek, Mgr. Lenka Kubínová, Julie Pöhlmannová 

 

Program:    

 

 

1. Úvodem byli přítomni přivítáni a vyzváni ke sdělení aktuálních témat k řešení. 

 

2. Kazuistika konkrétního případu – koordinátorka případu, Bc. Jindřiška Mašatová, podala 

aktuální informace o rodině, jejíž situace byla probrána při minulém jednání komise SPOD. 

 

3. Aktuální problematika  

 

• užívání návykových látek  

- vysoký nárůst rodin, kde matka je uživatelkou návykových látek 

- ze strany PČR proběhly zásahové akce na dealery OPL – došlo k několika zatčením 

uvedených osob 

- PČR dává OSPOD na vědomí, pokud rodič zanedbává výchovu pod vlivem OPL 

- PČR má možnost testování na výskyt OPL, ale testování ze strany občana může 

být odmítnuto 

 

• romská problematika – nutnost vyvolat další jednání s panem Godžou a panem 

Horváthem, kteří chtěli jednat za romskou komunitu ve městě 

 

4. Prevence sociálně patologických jevů 

•  Městská policie Ostrov  

- preventivní práce v mateřských a základních školách  

    - preventivní práci provádí za MP preventistka, pa. Julie Pöhlmannová 

    - prevence zaměřena na 3 okruhy 

• OSPOD  

- přednášky kurátorů pro mládež – v průběhu aktuálního školního roku nabídnou 

v rámci ZŠ ORP Ostrov prezentaci své činnosti – interaktivní přednášky 
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• Světlo Kadaň, z.s. 

- koordinátorka pro Karlovarský kraj paní Lamperová 

- programy primární prevence rizikového chování 

 

• Diskuze členů komise ohledně  možnosti přistavení Protidrogového vlaku v roce 

2020 v Ostrově  

• Diskuze členů komise ohledně opětovného objednání interaktivních divadel pro 

žáky ZŠ v rámci prevence sociálně patologických jevů, která by byla zcela nebo 

částečně hrazena z rozpočtu OSVZ MěÚ Ostrov 

 

5. Krizový byt - Přítomní byli seznámeni s fungováním krizového bytu. Krizový byt je 

aktuálně obsazen klientkou, která se ocitla v bezprostřední krizové situaci, se svým 

nezletilým synem. V mezidobí si klientka podala žádost o mimořádné přidělení bytu a 

navázala spolupráci s neziskovou organizací.  

 

6. Mgr. Jana Lidická informovala přítomné členy komise o psychiatrovi a klinickém 

psychologovi v Karlových Varech, kteří přijímají do péče i děti 

 

• MUDr. Kateřina Sýkorová, psychiatrie 

Mgr. Ilona Váchová, klinická psychologie 

 

- I. poliklinika Karlovy Vary                                                

nám. Dr. Milady Horákové 8, Karlovy Vary 36001            

4. patro, č. dveří 417 

- e-mail: psychoterapie.sykorova@gmail.com, 
psychologie.vachova@gmail.com, psych.sestra@gmail.com  
- telefon: +420 353 112 272 

 

7. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy jednotlivých členů komise.  

 

Další termín jednání komise je předběžně sjednán na den 8. 1. 2020 v 14:00 hodin. 

Pozvánka na jednání bude všem členům zaslána písemně. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ing. Kateřina Šplíchalová 

           předsedkyně komise 

V Ostrově dne 16. 9. 2019 

Zapsala: Bc. Markéta Schmiedová 
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